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Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às treze horas, no 1 

auditório localizado no térreo da Reitoria do IFRS, os servidores reuniram-se para o 2 

encontro do Fórum Interno dos Servidores. A servidora Mere Luci da Rosa deu início à 3 

reunião expondo a pauta que segue: informes gerais dos servidores; retornos da última 4 

reunião; informes CONSUP e CIS; apresentação e orientações pelo setor de 5 

Transportes; e voluntariado - apresentação da ONG Patas e Focinhos. A palavra foi 6 

passada para Renata, integrante da ONG Patas e Focinhos que fez uma breve 7 

exposição sobre o trabalho da Entidade e sobre as formas de contribuição e 8 

colaboração da sociedade. Foi disponibilizado um material informativo sobre a ONG que 9 

inclui os contatos da mesma. Dando sequência aos informes gerais a colega Silvia 10 

Schiedeck comentou que os agendamentos para a utilização das salas da Reitoria 11 

são realizados pelos próprios servidores e solicitou a gentileza de que os mesmos 12 

desmarquem em caso de não utilização dos espaços. A servidora Leila Schwarz, dando 13 

retorno a um dos assuntos abordados na última reunião do Fórum, comentou que 14 

está sendo organizado o Curso de Formação Pedagógica conforme informações do 15 

professor Rodrigo Ernesto Schroer da PROEN. A servidora Ana Maria Jung de Andrade 16 

informou que o grupo do Fórum fez uma reunião com a Gestão do IFRS após a última 17 

reunião do Fórum para tratar de assuntos abordados. Por solicitação do Fórum, a Gestão 18 

realizou uma palestra sobre a PEC e deu os encaminhamentos da formação 19 

pedagógica. O representante dos técnico-administrativos da Reitoria no CONSUP, 20 

Wendell Ribeiro e Silva, deu algumas informações sobre os assuntos abordados nas 21 

reuniões do Conselho, que foram os seguintes: falta de quórum das reuniões; 22 

discussões sobre a mudança de carga horaria para os docentes de 20 horas semanais 23 

para 40 horas semanais com dedicação exclusiva; e regramentos para o afastamento 24 

de técnico-administrativos. Foi discutida uma forma de compartilhar os documentos do 25 

CONSUP com todos os servidores da Reitoria. Foi sugerido que o Setor de Tecnologia 26 

da Informação, em conjunto com Wendell, estudem uma solução, sendo que o 27 

retorno será dado na próxima reunião do Fórum. O representante da CIS, William 28 
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Miranda Rustick, comentou sobre os assuntos que estão sendo abordados pela 29 

Comissão. Informou que foi prorrogada a Resolução sobre os afastamentos TAE já 30 

vigente; no entanto esta deverá sofrer uma revisão, a princípio recebendo o formato 31 

de IN (Instrução Normativa). William relatou que foi cobrado o cumprimento de algumas 32 

normativas, em especial sobre a mobilidade e sobre os estágios. Deverá ser revisada a 33 

norma que estabelece a flexibilização tendo uma Comissão para a análise dos 34 

processos. Ao final da manifestação, Mere passou a palavra à servidora Jacira 35 

Casagrande que explicou o funcionamento da garagem e esclareceu dúvidas sobre o 36 

Setor de Transportes. Jacira sugeriu que os proprietários dos automóveis estacionados 37 

no corredor deixem o seu número de telefone para contato no para-brisa e quando sair 38 

do prédio deixem as chaves na Portaria. Sugeriu que o primeiro subsolo seja priorizado 39 

para os automóveis maiores. Jacira lembrou que os servidores que tem Portaria para 40 

dirigir devem entregar cópia da CNH sempre que esta for renovada. Foi comentado que 41 

a prioridade dos motoristas são as viagens mais longas. A colega Ana questionou sobre 42 

como seria realizada a otimização das viagens. Jacira orientou aos servidores que 43 

devem contatá-la, tanto para a realização de viagens como para o envio de material. 44 

Jacira comentou que os motoristas têm a atribuição de se informar sobre o caminho a 45 

ser percorrido e que se alguém tiver problema com os motoristas, devem relatar a ela. 46 

Nada mais havendo a constar, a reunião foi encerrada e eu, Constance Manfredini, 47 

lavrei a presente ata. 48 


